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والذي نقص عليهم ما كان فيه فائدة هلم ولغريهم، ومن ذلك ما قص عليهم يف شأن عيسى، فإن عيسى كما 
  تعرفون اختلف فيه بين إسرائيل فمنهم من كّذبه وأنكره وزعم أن أمه بغي وقتله.

  ومنهم من غال فيه وقال: إنه ابن اهللا، أو إنه إله.
قص اهللا علينا يف القرآن، فالقرآن قص أكثر الذي هم فيه وكذلك أيضًا خالفهم يف السبت وغري ذلك مما 

  خيتلفون، وأما ما ال فائدة من قصه فرتكه.
] من 77))[النمل:َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن  من الضاللة (()) "  َلُهًدى )) أي: القرآن (( َوِإنهُ  قال اهللا تعاىل: ((

  ". العذاب
اجلملة مؤكد بإن والالم.. إنه هلدى، واهلدى معناه الداللة، فإن القرآن هدى  ] هذه77))[النمل:َوِإنُه َلُهًدى  ((

  ].77))[النمل:ِلْلُمْؤِمِنيَن  يعين: داللة ولكنه ال ينتفع به إال املؤمنون كما قّيده به يف قوله: ((
ال رمحة اهللا سبحانه للرمحة؛ ألن اإلنسان إذا اهتدى به ن هلا سبب ] أي: سببٌ 77))[النمل:َورَْحَمٌة  وقوله: ((

وتعاىل، فيكون رمحًة لكن للمؤمنني، والتقييد باملؤمنني؛ ألم املنتفعون به، وقد ذكر اهللا يف القرآن أنه هدى 
للعاملني، وأنه هدى للمؤمنني وللمتقني، واجلمع بينهما أنه يف حالة العموم معناه: داٌل وموضع داللة، ويف حالة 

  وّفق لالهتداء به إال من قـُّيد به.التقييد: أنه ما انتفع به و 
  هذه اآلية من املطلق أو من املقيد؟

  من املقيد. :الطالب
  يف ماذا؟ الشيخ:
  يف املؤمنني. :الطالب
  إذاً: هدى هذا العلم، والرمحة العمل والتوفيق ألنه سبب الرمحة.طيب  يف املؤمنني. الشيخ:

نَـُهْم  (("        )) الغالبَوُهَو اْلَعزِيُز  )) أي: عدله ((ِبُحْكِمِه  ((يوم القيامة  كغيرهم)) ِإن رَبَك يـَْقِضي بـَيـْ
  ". بما يحكم به فال يمكن أحدا مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه ]78))[النمل:اْلَعِليُم  ((

نَـُهْم  ((قال:  َأْكثـََر  ((اق فيهم، وهلذا قال: أي: بني بين إسرائيل؛ ألن السي ]78))[النمل:ِإن رَبَك يـَْقِضي بـَيـْ
  ] واملختلفون حيتاجون إىل من حيكم بينهم أيهم على الصواب.76))[النمل:الِذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن 

  فحكم اهللا بينهم يف الدنيا وحيكم بينهم يوم القيامة.
َهَذا اْلُقْرآَن يـَُقص َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل  ِإن  مباذا حكم بينهم يف الدنيا؟ مبا أنزله يف القرآن، املستفاد من قوله: ((

  ].76))[النمل:
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نَـُهْم ِبُحْكِمِه  وحيكم بينهم يوم القيامة باحلكم العدل ((   ].78))[النمل:ِإن رَبَك يـَْقِضي بـَيـْ
د يكون يف " ال يتعني أن يكون هذا القضاء يوم القيامة، بل ق يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامةوقول املؤلف: " 

الدنيا أيضاً؛ فإن القضاء كما يكون يوم القيامة يكون أيضاً يف الدنيا، وقد قضى بينهم يف الدنيا مبا أنزله يف كتابه، 
  إسرائيل، وهذا نوع من القضاء. وبّني الذين على حق والذين على باطل من بين

  عقوبة وإما باإلحسان.ويوم القيامة يقضي بينهم قضاًء يرتتب عليه الثواب، الثواب إما بال
نَـُهْم  فاحلاصل: أن قول اهللا عز وجل (( ] ال يتعني أن يكون يوم القيامة كما 78))[النمل:ِإن رَبَك يـَْقِضي بـَيـْ

  قّيده به املؤلف؛ ألن القضاء كما يكون يف اآلخرة يكون يف الدنيا.
إسرائيل فقط، بل بينهم وبني غريهم، وهذا  " يفيد أن القضاء يوم القيامة ليس بني بين كغيرهموقول املؤلف: " 

أمٌر ال شك فيه، وال حاجة إىل تقديره؛ ألنه ما دام السياق يف بين إسرائيل فإن غريهم ال ينبغي أن تقحم يف هذه 
  ..اآلية؛ ألنك إذا أقحمت كغريهم يكون كاالعرتاض على القرآن؛ ألن معناه أن املقام يقتضيه، ولكنه مل يبّني.

: ال حاجة إىل تقييد كغريهم، بل هو يقضي بينهم واآلية هنا مل تتعرض للقضاء العام، وأما القضاء فنقول هنا
  العام فهو مستفاٌد من آيات أخرى.

  ". ] أي: بعدله78))[النمل:ِبُحْكِمِه  ((" 
  وهنا أضاف احلكم إىل اهللا سبحانه وتعاىل ألمرين: 

  األمر األول: أنه حكٌم متضمٌن للعدل.
للخلل من الناحيتني: من ناحية أنه قد يكون غري  ...خبالف حكم غريه فإنه  بالثاين: أنه حكٌم ال يُعقّ األمر و 

، بل بأنه ال يُعقّ الثاين ؟ من لألمرين: للعدل و أما حكم اهللا فإنه متض عدل، ومن ناحية أنه قد يكون غري منّفذ.
  ال بد أن ينفذ.

نَـُهْم ِبحُ  ((   ] أي: عدله.78))[النمل:ْكِمِه ِإن رَبَك يـَْقِضي بـَيـْ
  ] إذ أنه يدل على األمرين اللذين ذكرنا.78))[النمل:ِبُحْكِمِه  وهذا طرٌف أو جزٌء مما يدل عليه قوله: ((

 وقد مر علينا يف شرح األمساء..." الغالب] العزيز يقول املؤلف: " 78))[النمل:ِبُحْكِمِه َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم  ((
  وهي..؟ ن العزيز له ثالثة معاناحلسىن أ
  عزة قهر، وعزّة قدر، وعزّة االمتنان. :الطالب
وعزّة االمتنان، وأما العزيز معناه املمتنع عن كل نقص، الذي ال يلحقه نقص، وأنه غالب وأنه ذو قدٍر  الشيخ:
  عظيم.
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أحيانًا يف سياٍق يقتضي أن يكون  وغالبًا ما يفّسر املؤلف وغريه العزيز بالغالب؛ ألنه أظهر معانيه، وألنه يكون
  .الغلبة أخص به من غريه

نَـُهْم ِبُحْكِمِه َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم  ((   ". بما يحكم به"  ]78))[النمل:ِإن رَبَك يـَْقِضي بـَيـْ
وهذان األمران من شروط احلكم؛ ألن من حكم بغري علم أصاب حكمه اخللل، ومن حكم بغري عزّة أصاب 

فاألول بغري علم حيصل به خلل احلكم يف إصابة الصواب؛ ألن من حكم بغري علٍم فإصابته  خللل أيضاً.حكمه ا
  للصواب من باب املصادفة.

كان الثاين الغلبة إذا فاتت العزة حصل اخللل يف احلكم ال من ناحية الصواب ولكن من ناحية التنفيذ، فإنه إذا  
ليتبني  ]78))[النمل:َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم  ((ذا األمر، فلهذا قال: له عزة وحكم بأمٍر فقد ُخيالف يف ه ليس

  األمران.
، إذ أنه يعلم مث حيكم مث يرتتيب احلكمالفإذا قال قائٌل: كيف يُقّدم العزيز على العلم والعلم سابق من حيث 

  ينّفذ؟
ا احلكم ال بد أن ينفذ؛ لكونه صادرًا عن وأن هذ قلنا: ألن املقام هنا يقتضي بيان قوة حكم اهللا سبحانه وتعاىل

نَـُهْم  يعين: احلكمة يف أنه ختم قوله: (( ويش قلنا يا خالد يف تقدير العزيز العليم؟ عزيز. ِإن رَبَك يـَْقِضي بـَيـْ
  ]؟78))[النمل:ِبُحْكِمِه َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم 

  حكمه من قبيل املصادفة. صلحي، حينئذ العلمنفس العليم أنه إذا حكم بدون  :الطالب
  إصابة الصواب من قبيل املصادفة. الشيخ:
  ...فإن حكمه ال ينّفذ، فيكون وأما إذا كان عليم وبدون عزّة  :الطالب
  ....فيكون خلل حكمي يف فوات هذا وهذا،  الشيخ:

علم حيصل اخللل من فصار اخللل اآلن يف احلكم يكون إما من فوات العلم وإما من فوات العزّة، ففي فوات ال
  جهة اإلصابة؛ ألن اجلاهل إذا حكم توفيقه إىل الصواب من باب املصادفة.

ويف فوات العزّة خلل يف التنفيذ؛ ألن الضعيف الذي ما عنده عزّة ال ينّفذ، وهلذا كان احلكم يفتقر إىل الوصفني 
  مجيعاً ومها: العزة والعلم.

ليم، مع أن العزّة تتعلق بالتنفيذ والتنفيذ بعد احلكم، والعلم يتعلق باحلكم أوردنا إشكاًال وهو تقدمي العزيز على الع
  واحلكم سابق على التنفيذ، فما هو احلكمة أنه يقّدم العزة هنا على العلم؟
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ُم َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِلي قلنا: ألن املقام يقتضيه مقام تنفيذ وقضاء، فكان من املناسب أن تقّدم العزّة على العلم ((
  ". مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه فال يمكن أحداً قال: "  .]78))[النمل:

احلكم يف الدنيا كما قال املؤلف: ُخيالف واملراد احلكم الشرعي خيالف، أما احلكم الكوين فال ميكن أن خيالف ال 
  يف الدنيا وال يف اآلخرة، ما أحد يقدر خيالف اهللا.

خمالفته يف الدنيا كما هو الصوفية، بل أكثر الناس خيالفون احلكم الشرعي يف الدنيا؛ ألن  واحلكم الشرعي متكن
بين آدم منهم تسعمائة وتسعة وتسعون من األلف كلهم خمالفون للحكم الشرعي، وواحد يف األلف موافق 

  للحكم الشرعي.
  فيه دليل عليها؟ ... :الطالب
 يناديه يوم القيامة فيقول: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: إي نعم، فيه دليل حديث آدم أن اهللا الشيخ:

أخرج من ذريتك بعثًا إىل النار، فيقول: وما بعث النار؟ قال: من كل ألٍف تسعمائة وتسعة وتسعون، واحد يف 
  اجلنة وهؤالء يف النار. 

  ابن القيم يقول يف النونية:

ــــا ســــــلعة الــــــرحمن لــــــيس ينالهــــــا   يــ
  

  احـــــــٌد ال اثنـــــــانفـــــــي األلـــــــف إال و   
  

       
  ].79))[النمل:فـَتَـوَكْل َعَلى اللِه ِإنَك َعَلى اْلَحق اْلُمِبيِن  قال: ((

] أي: الدين البين فالعاقبة لك 79(( فـَتَـوَكْل َعَلى اللِه )) ثق به (( ِإنَك َعَلى اْلَحق اْلُمِبيِن ))[النمل:" 
  ". بالنصر على الكفار

] اخلطاب للنيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم، واألمر هنا للوجوب، والتوكل نصف 79))[النمل:َعَلى اللِه  فـَتَـوَكلْ  ((
ِإياَك نـَْعُبُد َوِإياَك َنْسَتِعيُن  ]، وقال: ((123))[هود:فَاْعُبْدُه َوتـَوَكْل َعَلْيِه  الدين قال اهللا تعاىل: ((

  ال باعتماد.] وال استعانة إ5))[الفاحتة:
  فلهذا يقولون: إن الدين عبادة وتوكل. عبادة يفعل ا اإلنسان، وتوكل يعتمد به على اهللا سبحانه وتعاىل.

".وفّسره غريه بأن التوكل واالعتماد على اهللا مع  ] ثق به79(( فـَتَـوَكْل َعَلى اللِه ))[النمل:هنا قال املؤلف: " 
  به يكون التوكل.الثقة، فال بد من اعتماٍد وثقة، و 
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قد تعتمد على غري اهللا مثًال لكن ال تثق به، تعتمد على إنسان يف أن يشرتي لك شيئاً، ولكنك مع هذا ال تثق 
  به، قد تثق باإلنسان يف أمانته ولكنك ال تعتمد عليه لضعفه. واألول إما لضعفه أو خيانته.

  ميكن حتقيق التوكل إال ذا. أما اهللا عز وجل فيجب عليك أن تعتمد عليه واثقاً به، وال
  إذاً: التوكل على اهللا االعتماد عليه مع الثقة به، فال بد من األمرين: من اعتماد وثقة.

واألمر بالتوكل ال ينايف فعل األسباب، فاألسباب الصحيحة اليت تؤثر يف املسببات فإن الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه 
ني، ومع ذلك كان يفعل األسباب اليت حتصل ا املنافع وتندفع ا املضار، كان َوَسلَم بال شك كان سيد املتوكل

يأكل ويشرب ويلبس، وكان أيضًا يتخذ ما يقي من الضرر، حىت إنه يف أحد ظاهر بني درعني. يعين: لبس 
  فع ا األضرار.دية ألسباب اليت تنو درعني، كل ذلك تق

خذ بأسباب النجاح، بل خذ باألسباب مع االعتماد على اهللا تعاىل والثقة على اهللا ال يعين أن ال تأ فإذاً: التوكل
وملا حج قوٌم من أهل اليمن وليس معهم زاد، قالوا: حنن حنج وحنن املتوكلون، وقيل هلم:  به أن ينفع ذا السبب.

ل أسباا هذا متواكل، التوكل، اإلنسان الذي يريد أن تأتيه األمور بدون فعو . ففرق بني التواكل أنتم املتواكلون
  وليس عنده وال عقل.. حىت العقل ما عنده عقل.

البهائم واحلشرات وغريها هي تفعل األسباب أو ما تفعل األسباب؟ تفعل األسباب مع أن الذي قام برزقها 
] ومع ذلك جتدها 6))[هود:ا َوَما ِمْن َدابٍة ِفي اَألْرِض ِإال َعَلى اللِه ِرْزقـُهَ  وتكفل به هو اهللا سبحانه وتعاىل ((

  تفعل األسباب.
لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا بل قال الرسول عليه الصالة والسالم: ( 

       ) تذهب يف الصباح يف الغدوتغدوا ) ما قال: تبقى يف أوكارها ويأتيها رزقها، قال: ( خماصًا وتروح بطانًا 
  .اة بطون) مآلبطاناً ) يف آخر النهار ( وتروح يعين: جائعة ( ) خماصاً ( 

فاإلنسان املتوكل هو الذي يأخذ باألسباب النافعة، أما األسباب اليت ال تنفع فإن األخذ ا نوٌع من الشرك، كل 
  من أخذ بسبٍب ليس بنافع يعين: ما دل على نفعه احلس وال الشرع فإنه نوٌع من الشرك.

ئم والتعوذات والتولة وما أشبه ذلك من األمور اليت يزعمون أا تفعل وهي ال تفعل، جعلها النيب َصلى وهلذا التما
اللُه َعَلْيِه َوَسلَم من الشرك؛ ألننا نقول يف تقرير هذا: كل من اختذ سببًا غري نافع يعين: ال يدل على نفعه شرٌع 

  كيف يكون مشركاً، ما وجه كونه مشركاً؟ وال حس، وإن شئت قل: شرٌع وال قدر فإنه مشرك.
  السبب. أشرك :الطالب
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يف تقديره؛ ألن مقدر األسباب وجاعل األسباب هنا سبباً مل جيعله اهللا سبباً فكان مشاركاً هللا تعاىل  أشرك الشيخ:
ك ليس بسبب فقد أشركت مع اهللا، جعلت نفسهو سببًا هو اهللا، هذا إىل اهللا، فأنت إذا قلت: هذا سبب و 

  شريكاً مع اهللا سبحانه وتعاىل.
  ؟.....قوله تعاىل:  :الطالب
  لالستحباب ما كان بقدر الكفاية وهو الوجوب وما زاد فهو االستحباب يف الوجوب أو الشيخ:
  يتخذ سبب حمرم مثل الربا، هل يعد من الشرك؟ :الطالب
  زق سبٌب حسي لكنه حمّرم شرعاً.ال. هذا ما يعد من الشرك به؛ ألن هذا السبب كونه سبب يف الر  الشيخ:

  فاآلن مثًال الذي يرايب هل اختذ وسيلة حتقق له الرزق قدراً؟ 
يأخذ اثنا عشر، هذا سبب  ...أسألك: اإلنسان املرايب اختذ وسيلة تكون للرزق قدراً، معروف الواحد إذا أراد 

  قدري؟ وإالللرزق، لكنه سبب شرعي 
  قدري. :الطالب
أذن فيه شرعًا لكن إذا وقع علمنا أنه أذن فيه قدراً، هذا ما يكون نوع من الشرك.. هذا  قدري، اهللا ما الشيخ:

  ليس بالشرك ألنه سبب قدري، إمنا هو حمرم؛ ألنه منهٌي عنه شرعاً.
فال ميكن  ...ولكن احلكم  ....] 78))[النمل:َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم  يا شيخ! ولكن يقول تعاىل: (( :الطالب
  خيالفه. ألحد

  ال. يصدق يف كل األحكام. الشيخ:
  كون احلكم يف مسألة اآلخرة.  :الطالب
  قلنا يف اآلخرة ويف الدنيا، اآلية عامة. الشيخ:
  سياق اآلية. ... :الطالب
َر الِذي ُهْم ِإن َهَذا اْلُقْرآَن يـَُقص َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َأْكثَـ  (( ما خيالف سياق اآلية، ما هو سياق اآلية؟ الشيخ:

نَـُهْم ِبُحْكِمِه َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم * َوِإنُه َلُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن  *ِفيِه َيْخَتِلُفوَن  ِإن رَبَك يـَْقِضي بـَيـْ
  ].78 - 76))[النمل:

ا مثًال يف أشياء كاختالفهم يف من مجلة ما قّص اهللا علينا يف القرآن القضاء بني بين إسرائيل، فبين إسرائيل اختلفو 
  عيسى وغريه، فحكم اهللا بينهم بالقرآن.
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واحلكم الذي يرتتب عليه الثواب واجلزاء يكون يوم القيامة، فهنا احلكم يف الدنيا ما يتبني به احلق من الباطل، 
  أو العقاب. وأما يف اآلخرة فهو ما يرتتب عليه الثواب

  ؟.... :الطالب
  .مستقلجائز، لكن مع اعتقاد أنه سبب ال أنه  ...انع؛ ألن االعتماد على األسباب نعم ما فيه م الشيخ:
  .انتهت قضيتهبعدما  ...احلكم بالقرآن  :الطالب
وا أيضاً، أوا والنصارى أخطأخمطئون، فهو بّني أن اليهود أخط ال. حيكم بينهم بأن هؤالء مصيبون وهؤالء الشيخ:

  واملعتدلني من النصارى أصابوا.
  قول العوام: وّكل اهللا؟ :الطالب
الظاهر أن معىن وّكل اهللا عندهم يعين: اعتمد على اهللا، ما هو معناه أين أجعل اهللا وكيًال لك، أو معناه  الشيخ:

اجعل اهللا وكيًال لك معناه: أن اهللا تعاىل يكون شاهداً عليك، وإال هو ما يقصد أين أنا يف قيامي بأمرك مثل قيام 
  ما يقصد هذا بال شك. اهللا بأمره..

  هو الظاهر أنه توكل على اهللا. :الطالب
نشوف يعين: اآلن لو أردنا أن  هم قصدهم توكل على اهللا يعىن: اعتمد على اهللا، ووكله علي شهيداً. الشيخ:
يداً علّي، أو اللفظ أين أنا لك مبنزلة اهللا، وهم ما يريدون هذا أبداً، يريدون: وّكل اهللا يعين معناه: اجعله شه ظاهر

  معناه وّكل مبعىن اعتمد على اهللا.
  ....وّكل اهللا توكلت على اهللا  :الطالب
أيضاً: اهللا وّكلت ما فيها شيء، واتكل عليه  طيب، اتكل على اهللا ما فيها شيء، هذه صحيحة وطيبة. الشيخ:

  ما فيها شيء.
  ....وما تقتضي  :الطالب
بقضاء اهللا، اهللا  ....وقع األمر فهو بقضاء اهللا، الشيء الواقع ما حيتاج  ال. ألن اهللا وّكله بال شك، إذا الشيخ:

  اليت نطقت ا. صيغةلك يعين: جعلك وكيًال يل بالوكّ 
  ....إن قلت:  :الطالب
  بشرط أنه يكون حقيقة مما ميكن أن يعتمد عليه كثري. الشيخ:

  ، ما هو جمرد اعتماد بل مع الثقة، وال ثقة إال برجاء.االعتماد على اهللا مع الثقة به ؟هوما إذاً: التوكل على اهللا 
  مث إن التوكل قلنا ال ينايف فعل األسباب اليت جعلها اهللا تعاىل سبباً شرعاً أو قدراً.
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وليس  فّسر املؤلف احلق بالدين، واملبني بالبّني. ] أي: الدين البّني.79))[النمل:ِإنَك َعَلى اْلَحق اْلُمِبيِن  (( 
يِن ُكلِه  يد ألن الدين منه حٌق وباطل، وهلذا قال: ((هذا جب وهذا هو الدين 33))[التوبة:لُِيْظِهَرُه َعَلى الد [

  الباطل، الدين احلق يظهر على الدين كله أي: على الدين الباطل.
ىن احلق، وعدل أحكامه. هذا مع فتفسري املؤلف احلق بالدين قصور بال شك، بل احلق هنا الثابت بصدق أخباره

  أنه ثابٌت، وذلك بالصدق يف أخباره والعدل يف أحكامه.
] ففّسره بالبّني، وعلى هذا جعل أبان من املتعدي أو الالزم؟ جعله من الالزم؛ 79))[النمل:اْلُمِبيِن  وأما قوله: ((

  .هنا ما تصلح أن تكون مبعىن مظهر؟ اجلواب: ال ألن بان يبني فهو بّني، وأبان يبني فهو مبني.
  بّني هنا أنسب من مظهر، فهذا احلق مبّني ظاهر.

] تثبيت للرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم على أن يبقى على ما 79))[النمل:ِإنَك َعَلى اْلَحق اْلُمِبيِن  ويف قوله: ((
وإذا كان  سخ قدماه،هو عليه معتمدًا على اهللا تبارك وتعاىل؛ ألن اإلنسان إذا علم أنه على حق فإنه يثبت وتر 

  شاكاً أو مرتدداً فإنه ال يثبت، فأمره بأن يعتمد عليه وبّني أن ما كان عليه من هذا الدين فهو حٌق بّنيٌ ظاهر.
، البالء منهم وهلذا نراإعراض هؤالء املعرضني عنه هل يقدح يف كونه بّيناً؟ ما يقدح؛ ألن البالء ليس من القطيب 

َعاَء ... ِإنَك ال أعقبه بقوله: (( الد مإىل آخره.80))[النمل: ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوال ُتْسِمُع الص [  
ِإنَك  فاحلاصل اآلن أمر اهللا نبيه أن يعتمد على اهللا، وبّني له احلال اليت كان عليها، وأن هذا الدين حٌق بّني ((

  ].79))[النمل:َعَلى اْلَحق اْلُمِبيِن 
أن إعراض من أعرض عنه ليس لقصوٍر يف بيان هذا الدين وظهوره، ولكن لقصوٍر يف هؤالء مث بّني سبحانه وتعاىل 

قابًال فإنه ...املعرضني؛ ألن الدين هنا بالنسبة إليهم مل يصادف حمًال، وأنتم تعرفون أن األمر إذا مل يصادف حمًال 
آخر بنفس املرض فال ُيشفى؛ ألن  مل يثبت. حىت إن اإلنسان ليقرأ آية على مريض فيشفى، ويقرأها على مريضٍ 

  املريض األول قابٌل مؤمٌن بتأثريها، والثاين ليس مؤمناً بتأثريها فال تنفعه.
فال بد يف األمور من قابلية يعين: حمل يقبل هذا الشيء، وإذا مل يقبل فال ميكن أن يالئمه، وهذا كما أنه يف 

ننا زرعنا قلبًا يف إنسان ونفر منه اجلسم هل يبقى؟ ما يبقى، األمور الشرعية كذلك أيضًا يف األمور القدرية، لو أ
فكل شيٍء ال بد أن يكون احملل  بقى، تُعفن وميوت.ميوت. أو زرعنا كلية يف إنسان ونفر منها اجلسم فإا ال ت

  قابالً له، فإن مل يقبله فال مكان له.
  القرآن حٌق بّني واضح، لكن البالء منهم.هؤالء الذين أعرضوا عن القرآن ليس معناه النقص يف القرآن، ف
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الدين البين فالعاقبة لك بالنصر على الكفار، ثم ضرب أمثاًال لهم بالموتى )) أي: " ِإنَك  قال اهللا تعاىل: ((
  ". ]80))[النمل:ِإنَك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى  وبالصم وبالعمي فقال: ((

  ن؟نفهم من اآلية أن املوتى ال يسمعو  :الطالب
  ما بعد وصلناها، ما وصلناها اآلن وال وصلنا الفوائد. الشيخ:

  "  ضرب أمثاًال لهم بالموتى وبالصم وبالعميطيب يقول: " 
  ".] 80النمل:[))ِإنَك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى  فقال: (( 

يدعو أهل القبور، حىت يقال  رقابِه َوَسلَم ما خرج إىل املوهذا مثل كما قال املؤلف؛ ألن الرسول َصلى اللُه َعَليْ 
  له: إنك ال تسمع املوتى، وإمنا دعا األحياء.

دعاء األحياء انقسم الناس يف هذه الدعوة إىل قسمني: قسٌم قبلها واطمئن إليها فهو حي، وهلذا قال اهللا تعاىل 
ليتبني أن املراد باحلياة هنا حياة  ال  ]70))[يس:يَن لِيـُْنِذَر َمْن َكاَن َحيا َوَيِحق اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفرِ  يف القرآن: ((

لِيـُْنِذَر َمْن َكاَن َحيا  (( القلب، وحياة اإلميان ال احلياة اجلسدية؛ ألن مقابلة الشيء بالشيء تفيد معناه.
  ] حياة جسم؟ 70))[يس:
  ال. :الطالب
 قال: على الكافرين. وذا عرفنا أن كلال. لو كانت حياة جسٍم لقال: وحيق القول على املوتى، ولكن  الشيخ:

  حياة يف مثل هذا السياق فاملراد باجلهة حياة القلب ال حياة اجلسم.
  ؟.... :الطالب
  ] املوتى: مجع مّيت.80))[النمل:ِإنَك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى  نعم. (( الشيخ:

ون هنا تشبيهاً. أي: أن هؤالء الذين تدعوهم واملراد به هنا: مّيت القلب، أو نقول: إن املراد به مّيت اجلسد ويك
ال  ومل يؤمنوا كاملوتى، لو أتيت إىل ميت وقلت: يا فالن! اعبد اهللا وآمن بالرسول عليه الصالة والسالم واتق اهللا

وال شك أن الرسول عليه الصالة والسالم قرر احلق على الذين أُلقوا يف قليب بدر  كاحلجر.؟ ما ينتفع  ينتفع 
  م: هل وجدمت ما وعد ربكم حقاً فإين وجدت ما وعدين ريب حقاً.وقال هل

) لكن هذا على سبيل التوبيخ ال على سبيل الدعوة؛ ألن هؤالء مهما كان لستم بأسمع بما أقول منه وقال: ( 
  ال ميكن أن جييبوا يف هذا احلال إجابة دعوة.
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الوة أو ذكر ال ينتفع ا، وبه نعرف بدعة هؤالء الذين وهلذا الكافر ما ينتفع انتفاع ثواٍب مبا يسمع عند قربه من ت
ابتدعوا القراءة عند القبور أو على القبور، يظنون أن املّيت ينتفع. فنقول: إنه انتفاع الثواب ال ميكن أن ينتفع 

  انتفاع ثواب.
ن ذلك خيفف صار من البدع، وإال فهم يزعمون أ ردب، فهذا رمبا ينفع لكن ملا مل يأما انتفاع ختفيف عقا

ة يف ذلك أا قبل ) وقالوا: إن الِعل لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا العذاب ألن الرسول قال يف اجلريدتني: ( 
  اهللا، فيخفف عنه لكونه ُيسّبح عند قربه. ولكن هذا ليس بصحيح. اليبس تسبح

موتى القلوب، وحينئذ فاآلية ليس فيها  ] حيتمل: أن يراد باملوتى هنا80))[النمل:ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى  إذاً: ((
  تشكيك، أو أنه موتى األجسام فيكون هؤالء مشبهني باملوتى.

ومن كان مل يعمل  ...عند قربه يتعّذب به، إن كان عامًال به  ...بعض الناس يقول: إذا قرأت قراءة  :الطالب
  ....فهو 

 إال] وال ُتسمع الُصم و 80))[النمل:ُع الصم الدَعاَء َوال ُتْسمِ  قال: (( واهللا ما أعرف يف هذا، ما أظن. الشيخ:
  الصم؟ 
  الُصم. :الطالب
  طيب. أين الفاعل ُتسمع؟الصم  الشيخ:
  ضمرياً. .... :الطالب
  ] إذاً: الصم مفعول أول والدعاء مفعول ثاين.80))[النمل:َوال ُتْسِمُع الصم الدَعاَء  (( وجوباً. الشيخ:

] يعين: ما ختلي الصم الذين ما يسمعون، ما ختليهم يسمعون دعاءك، 80))[النمل: ُتْسِمُع الصم الدَعاَء َوال ((
يعين: لو دعوت أصم وقلت: يا فالن! يا فالن! هل يسمع أو ما  .الطلب ما هو بدعاء اهللا واملراد بالدعاء

  يسمع؟
  ال يسمع. :الطالب
هل تسمع الصم الدعاء هو دعاء اهللا يعين: أنك إذا دعوت ما يسمعون؟ أو وذه املناسبة  ما يسمع. الشيخ:

َنُكْم َكُدَعاِء  طلبهم، املراد لو دعوم ما مسعوا قال اهللا تعاىل: (( الدعاء طلبهم؟ ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرُسوِل بـَيـْ
فاملعىن أن  األمرين على القول الصحيح. ] يعين: دعوتكم إياه ودعوته إياكم، يشمل63))[النور:بـَْعِضُكْم بـَْعًضا 

  هذا ال ُتسمع الُصم الدعاء.
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أيضًا إذا كانوا صمًا وولوا مدبرين يكون هذا أبلغ؛ ألن األصم إذا كان مقابًال لك رمبا يفهم اخلطاب حبركة 
  شفتيك، لكن إذا وىل مدبراً أبداً لو ترمي املدافع خلفه ما يسمع.

] وهذا غاية ما يكون من البعد من بُعد 80))[النمل:الصم الدَعاَء ِإَذا َولْوا ُمْدِبرِيَن  َوال ُتْسِمعُ  ((وهلذا قال: 
ألن هؤالء معرضون  ياولد السمع، واهللا تبارك وتعاىل يبّني احلقيقة أن هؤالء حاهلم كحال هؤالء الصم املدبرين؛

غ ما يكون، فهم صم غري سامعني، ومع ذلك غري عن احلق غري قادرين له، فلذلك صار هذا التشبيه م من أبل
لكن إذا كان مدبرًا ما فيه  وإال ال؟ مقبلني؛ ألن األصم إذا أقبل عليك كما قلت رمبا يفهم منك بعض الشيء

  وال أمل. ...
قرأها؟ " كيف أ بتحقيق الهمزتين"  ]قراءتني[يقول: فيها  ]80))[النمل:الصم الدَعاَء ِإَذا  وقول املؤلف ((

" يعين: تسّهل اهلمزة الثانية حىت تكون بني اهلمزة والياء مثل:  وتسهيل الثانية بينهما وبين الياء"  الدعاَء إذا. 
  الدعاء إذا ختليها ال هي بياء خالصة وال مهزة خالصة.

 مؤكدة للعامل أو والتويل هو اإلدبار، وعلى هذا فتكون مدبرين حاالً  ]80))[النمل:ِإَذا َولْوا ُمْدِبرِيَن  ((
  لصاحب احلال؟

  للعامل. :الطالب
َوال تـَْعثـَْوا ِفي اَألْرِض ُمْفِسِديَن  للعامل، وّىل ألن نفس التويل إدبار، مثلها كقوله تعاىل: (( الشيخ:

  ] فمفسدين حال من الواو، وهو مؤكدة للعامل؛ ألن العثو هو الفساد.60))[البقرة:
] وّلوا. مدبرين حال من الفاعل، لكن ليست مؤكدة للفاعل؛ ألن تأكيد 80))[النمل:يَن ِإَذا َولْوا ُمْدِبرِ  هنا ((

بلفظ أمجعني، فإن الواو دالة على اجلمع لو جاءت بلفظ أمجعني صارت مؤكدة، لكن جاءت الفاعل لو جاءت 
  بلفظ مدبرين فهي مؤكدة للعامل وّلوا.

مع أن التويل واإلدبار لكن قد يكون من املتويل فيه رجاء وأمل فيكون هذا فيه حقيقة تأكيدية، التويل واإلدبار، 
للقبول أو يتوىل ويلتفت بقلبه إليه، لكن إذا كان مدبراً إدبار جسدي وقليب، وهو أصم يكون هنا فيه ثالثة موانع 

  ].80))[النمل:ِإَذا َولْوا ُمْدِبرِيَن  للسماع وهي: الصمم، والتويل، واإلدبار ((
  ].81))[النمل:ْنَت ِبَهاِد اْلُعْمِي َعْن َضاللَِتِهْم َوَما أَ  ((

  ؟.... :الطالب
  والتشبيه يعين: شبههم برجٍل أصم وىل مدبراً. ....هذه نعم، هذه ال الشيخ:
  ال. أنت تقول: صم. :الطالب
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  ما هم صم. الشيخ:
  ... :الطالب
يصلح لكن بس هنا كوا تشبيهًا أقرب، وإال هم  ] ال. على كل حال80))[النمل:َولْوا ُمْدِبرِيَن  (( الشيخ:

جيوز أن نقول: إم صم وأنه انتفى السماع عنهم النتفاء فائدته، يكون هنا نفي السمع عنهم النتفاء فائدته، 
  ].21:))[األنفالَوال َتُكونُوا َكالِذيَن قَالُوا َسِمْعَنا َوُهْم ال َيْسَمُعوَن  والشيء قد ينفى النتفاء فائدته ((

   ].81))[النمل:َوَما َأْنَت ِبَهاِد اْلُعْمِي َعْن َضاللَِتِهْم  مث قال: ((
ِبَهاِد اْلُعْمِي  ((] بالكسر، هذه فيها إشكال من الناحية النحوية قال: 81))[النمل:َوَما َأْنَت ِبَهاِد اْلُعْمِي  ((

  وهنا ما نسب العمي؟. واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، ؟باسم فاعل ما هاد] 81))[النمل:
  باإلضافة. :الطالب
مضاف إىل فاعله، وهنا مضافة إىل  ....باإلضافة. إذاً: هو مضاٌف إىل مفعوله معىن وليس كقوله:  الشيخ:
] بالكسر، وحنن قلنا: إن االسم إذا كان منقوصًا فإنه ال 81))[النمل:اْلُعْمِي  اإلشكال الثاين قوله: (( مفعوهلا.

لفتحة، وهنا ظهرت الكسرة على الياء، ولو كان مجع ال فرق بني اجلمع وبني غري اجلمع، هذا يظهر عليه إال ا
  مثل املنقوص.

  ....العمي  ... :الطالب
وٌر ما قبلها، وهذه ساكٌن ما كسص كل اسٍم معرب آخره ياء الزمه مإذًا هذا ليس منقوصاً؛ ألن املنقو  الشيخ:

  ].81))[النمل:َعْن َضاللَِتِهْم  )) مجع أعمى، ((اْلُعْمِي  ِبَهادِ  (( قبلها، إذاً: ليس منقوصاً.
  اٍد؟ اٍد بال شك. إال ] هي متعلقة بالعمي و81))[النمل:َعْن َضاللَِتِهْم  قوله: ((

َوَما َنْحُن بَِتارِِكي آِلَهِتَنا َعْن قـَْوِلَك  وقال بعضهم: متعلقة بالعمي، وتكون عن هذه للمجاوزة كقوله: ((
متعلق  ]81))[النمل:َعْن َضاللَِتِهْم  ((ولكنه ليس بصحيح بل  أي: أم عمٌي بسبب ضاللتهم. ]53د:))[هو 

فيقول: ما  اٍد، ويصري هاٍد مبعىن صارف؛ ألن اهلداية تتضمن أمرين: الصرف عن الضالل، والداللة على احلق.
  من هؤالء عن ضاللتهم إىل احلق، ملاذا؟ صارفبأنت 

] 81))[النمل:فـَُهْم ُمْسِلُموَن  )) القرآن ((ِإال َمْن يـُْؤِمُن بِآيَاتَِنا  )) سماع إفهام وقبول ((ُع ِإْن ُتْسمِ  ((" 
  ". مخلصون بتوحيد اهللا

إن يا امحد عدة أمور: فتأيت ل)) مبعىن ما، وحنن ذكرنا لكم قبل أن إن تأيت ِإْن  (( قوله: ما ُتسمع إال من يؤمن.
  شرطية.
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  ا وقع بعدها إال.وتأيت نافية، إذ
  للتوكيد. :الطالب
  للتوكيد، وهي املخففة من الثقيلة. الرابع؟ الشيخ:
  تكون زائدة. :الطالب
  تكون زائدة. الزائدة يف قوله:  الشيخ:

ــــــُتْم َذَهــــــبٌ    بـَنَــــــي ُغَدانَــــــَة َمــــــا إْن َأنـْ
  

ــــُتْم اْلَخــــَزفُ      َوَال َصــــرِيٌف َوَلِكــــْن َأنـْ
  

  هلذا قال ابن مالك:قوله: ما إن أنتم أي: ما أنتم، و 
  " مع بقا النفي وترتيب زكن ُدْوَن ِإنْ ِإْعَماَل لَْيَس ُأْعِمَلْت َما "  
  يقصد بإن الزائدة، كما يف هذا البيت:  

ــــــُتْم َذَهــــــبٌ    بـَنَــــــي ُغَدانَــــــَة َمــــــا إْن َأنـْ
  

ــــُتْم اْلَخــــَزفُ      َوَال َصــــرِيٌف َوَلِكــــْن َأنـْ
  

  ؟...الطالب: 
  .نعم ...ة وليست كأن املخفف...الشيخ : ال هذه


